AKSARAY
Aksamü'I-Kur'an konusunda telif edilen en önemli eser. İbn Kayyim el- Cevziyye'nin (ö 751 1 1350) et-Tibyan ii a~ 
sami'l-~ur,an adlı kitabıdır. Eser Muhammed Hamid ei-Fakki (Kahire 1352/
1933) veTaha Yüsuf Şahin (Kahire 1388/
1968; Beyrut 1402 / 1982) tarafından n eş
red ilmiştir. Abdülhamfd ei-Ferahf'niri de
İm 'an if a~sô.mi'l-Kur, an adlı bir eseri vardır (H indistan 1329; Kahire 1349).
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İç Anadolu bölgesinde şehir
ve bu şehrin merkez old uğu il.
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Melendiz dağlarından inerek Tuz gölünün güneyindeki bataklık alanda kaybolan Melendiz çayının avaya çıktığı yerde kurulmuştur. Antik devirde Garsaura
adıyla tanınan şehrin milartan önce lll.
binyıla ait önemli Hitit merkezlerinden
Kursaura ile aynı yer olduğu kabul edilmektedir. Son Kapadokya Kralı Archelaos
(ö 17) tarafından yeniden kurulduktan
sonra Archelais olarak anılmaya başlan 
dı. Anadolu Selçuklu Devleti idaresine
girdikten sonra ise Sultan ll. İzzeddin
Kılıcarslan'ın (ı ı 55-1 192) yaptırdığı saraya nisbette Aksaray adını aldı; bu isim
Bizans kaynaklarında Taxara (To 'Ak Sara) şeklinde geçmektedir. Bu sultanın
askeri üs ve içtimar müesseseler kur-

duğu

bir yer olduğu için Darüzzafer. Darülcihad ve Darürribat adlarıyla da anıl
mıştır.

Anadolu Selçukluları devrinde bir kültür merkezi olan Konya ve Kayseri şe
hirlerinin birbirine bağlandığı ana yol
üzerinde bulunan Aksaray, ll. İzzeddin
Kılıcarslan ' ın yaptırdığı dini. ticari ve
sosyal tesislerle adeta yeniden kuruldu.
Anadolu Selçukluları'nın dağılmaya baş
lamasıyla Karamanoğulları ' nın hakimiyetine girdi. Bu dönemde Karamanoğ ul 
ları ile Osmanlılar ve Kadı Burhaneddin
arasındaki siyasi mücadelelerden oldukça etkilendi. Yıldırım Bayezid zamanın
da Osmanlı topraklarına katıldı ( 1397)
Yıl dırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı ' nda Timur·a mağ lü p o l mas ı ndan sonra
tekrar Karamanoğulları hakimiyetine geçen şehir. Fatih Sultan Mehmed'in 1468'de bu beyliğe son vermesinden sonra
kesin olarak Osmanlı Devleti idaresine
girdi. Fatih, şehirde yaşayanların büyük
bir kısmını İ stanbul'a yerleştirdi ve İs
tanbul'da birsemtebu adı verdi.
Şehir, Osmanlı döneminde yapıl an 1501
tarihli tahrir* e göre 5000-5500 civarın
da Türk nüfusa sahipti (BA. TD, nr. 40.
s. 787-806) Şehrin nüfusu 1525'te yine
5000 dolayında iken (BA, TD, nr. 387. s.
124- 125) 1584'te 9500'e çıkmıştır (TK. TD,
nr. 131. vr. 2b- [ 3b). XVII ve XVIII. yüzyıl
larda muhtemelen bu durumunu koruyan Aksaray, XIX. yüzyıl da önemini büyük
ölçüde kaybetmiştir. Nitekim 1837' de
nüfusu 3000-3500 kadardı ve XIX. yüzyıl sonlarında ancak 4000 - 5000' e yükselebilmiştir.

XVI.

yüzyıla

ait tahrirlerde yer alan
nisbelerinden, daha çok yakın çevredeki merkezlerin ve aşiretlerin
iskanına sahne olduğu anlaşılan Aksaray'ın 1501'de otuz altı, 1525'te otuz
yedi, 1584'te kırk bir, XVII. yüzyılda ise
otuz iki mahallesi va rdı (bk. Evliya Çeleşahısların
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bi, III. 192- 195). Mahalle adlarından. şe
hirdeki yerleşmenin önceleri kale içinde
iken nüfusun artması sonucu zamanla
kale dışına doğru yayıldığı anlaşılmak
tadır. 1501 'de şehrin mahalleleri arasında yer alan Teşviş, Hacı Celal ve Hacı
Rükneddin'in sakinleri arasında mahalle kurucularının veya bunların çocuklarının yer alması, buraların söz konusu
tarihte veya bu tarihten önce yaşayan
nesiller tarafından kurulduğunu göstermektedir.
Şehrin iktisadi ve ticari faaliyetinde
bilhassa dokumacılık önemli bir yere sahipti. 1331'de Aksaray'a gelen ünlü seyyah İbn Battüta. koyun yününden imal
edilen ve hiçbir yerde benzeri olmayan
halıların Şam. Mısır. Irak, Hint. Çin ve
diğer Türk illerine kadar gönderildiğini
belirtmektedir. Halıcılığa bağlı olan kökboya da bol miktarda üretilmekteydi.
XIX. yüzyılda güherçilenin yanında şeh
rin en önemli ticari ürününü kökboya
teşkil ediyordu. Şehirdeki ticari ve sınai
hayatın gelişmesinde bilhassa vakıflar
büyük rol oynamıştır. Aksaray'da Kara manoğlu İbrahim Bey'in Konya'daki imaretinin va kfına ait kervansaray. değir
men. hamam ve pek çok dükkanın olması. daha Osmanlı idaresine girmeden
önce ticari ve iktisadi canlılığa sahip olduğunu göstermektedir. XVI. yüzyıl baş
larında şehirde bir boyahane. bir bozahane. bir bezirhane ve en az doksan beş
dükkan mevcuttu (BA. TD, nr. 387. s. 139).
Ayrıca şehirde ve civarında ekonomik faaliyetlerin ağırlığını zirai mahsuller. meyvecilik ve hayvancılık teşkil etmekteydi.
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Aksaray Osmanlı idari teşkilatında Karaman eyaletine bağlı bir sancak idi.
1525 yılında merkezi Aksaray olan kazanın nahiyelerini Aksaray, Bekir, Eyübili
ve Hasandağı teşkil ediyordu (BA, TD,
nr. 387, s. 125-128) 1584'te Koçhisarda
nahiyeler arasında yer alıyordu (TK, TD,
nr. 131, vr. 4Jb, 95b, IJOb, 13Jb) Sancaklık statüsünü XVII. ve XVIII. yüzyıllarda
da koruyan Aksaray, XIX. yüzyılın ortalarından sonra yapılan idari düzenleme
ile Niğde'nin bir kazası haline getirildi.
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ise
vilayet statüsünde idi. Vilayetin kazalarını merkez kazadan başka Arapsun ve
Koçhisar teşkil ediyordu . 1933 yılındaki
idari düzenlemelerde tekrar Niğde vilayetine bağlı bir ilçe oldu. Haziran 1989'da çıkarılan 3578 sayılı kanun ile de yeniden il teşkilatı kuruldu.
Aksaray bugün de Konya'yı Nevşehir
üzerinden Kayseri'ye bağlayan yol ile An kara- Adana karayolunun kesiştiği noktada önemli bir zirai pazar yeridir. Yakı
nındaki lhlara vadisini görmeye gelenler
için de bir konaklama yeri olmaya başla

Aksaray kazası içinde bir cami, bir imaret, bir mevlevfhane, bir kalenderhane.
bir muallimhane, bir bedesten, dört kervansaray, dört hamam, beş medrese,
yirmi üç zaviye ve kırk iki mescid bulunuyordu (BA, TD, nr. 387, s. 139) Bu
eserler arasında Ulucami (XV. yüzyı l baş
larında Karamanoğulları döneminde yeniden tamir edi l miştir), Nakkaş Camii, Şeyh
Hamid-i Veli Camii, Bedriyye Medresesi,
Beramuniyye Medresesi ve Zincirli Medrese ilk planda dikkati çekmektedir.
Aksaray şehrinin merkez olduğu Aksaray ili, merkez ilçeden başka Ağaçö
ren, Ortaköy, Güzelyurt ve Sarıyahşi adlı
dört ilçeye ve on bucağa ayrılmıştır: sı
nırları içerisinde 186 köy bulunmaktadır.
Yaklaşık 7600 km 2 (bu rakam, 21.6.1989
tarih ve 20202 sayılı resmi gazetede yayım
lanan 3578 sayılı kanun esas alınarak 11
500.000 harita üzerinden "şeffaf milimetre
kareli kağıt" metodu ile hesap edi l mişt i r)
genişliğindeki Aksaray ilinin 1989'da tesbit edilen sını rları içerisinde 1985 sayı
mına göre 302.284 nüfus yaşamaktay
dı, nüfus yoğunluğu ise 40 idi.

mıştır. Ayrıca halı dokumacılığının yanın

da ham maddesini ziraattan alan sanayi kuruluşlarına kavuşarak gelişmekte
dir. 1927'de 7339 olarak tesbit edilen
şehrin nüfusu 1950'de 1O.OOO'i aşarak
1970'de 30.000'e, 1985'te de 81.056'ya
ulaşmıştır.

Aksaray'da kaleden başka daha birçok
tarihi eser vardı. Anadolu Selçukluları,
Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine
ait olan bu eserlerin büyük bir kısmı günümüze kadar gelememiştir. 1525'te

Aksaray'da Karamanoğlu lbrahim Bey dönemine ait Ulu-

cami'nin

taçkap ı s ı (Emrullah Güney Arşivi)
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Künyesinden, Niğde- Konya
Aksaray'dan Hacı Mahmud

arasındaki
adında

bir

zatın oğlu olduğu anlaşılan sanatkarın

bugün için bilinen eserleri, muasırı olup
hemen hemen aynı muhitlerde yaşamış
bulunan AhmedT'nin (ö 8İ5 / 14131 bazı eserlerini ihtiva eden 835 ( 1432) tarihli bir mecmua (Konya Mevlana Müzesi. nr. 2540) ve yine aynı şairin divanı
nın bu mecmuadan beş sene sonra istinsah edilmiş bir nüshası (Süleymaniye Ktp, Hamidiye, nr. 1080 m.) ile bu tar ihte (yani 840'ta) istinsah ettiği Siraceddin ei-UrmevT'nin el- E evi be if cuW.mi's-sitte adlı bir başka eserden meydana gelmektedir (Bursa Hüseyin ÇelebiKtp.,nr. ll6).
Aksarayi'nin yazdığı eserlerin en önemlisi Ahmedi Divanı'dır. Sultan ll. Murad'a (1421 -1444 ve 1446-14511 takdim
edilmiş olan bu eser. Selçuklular'dan
sonra Osmanlı merhalesinin hazırlan
dığı bir safhada, Anadolu'nun muhtelif sanat ve kültür merkezlerinde büyük bir himaye gören şiir, tezhip ve hat
sanatlarının müşterek mahsulüdür. Devr in en kudretli ve istikbal vaad eden
devletinin hükümdarına, zamanın en büyük Anadalulu şairinin divanı takdim
edilirken hattı ve tezhibi için Aksarayi'nin seçilmesi herhalde tesadüfi değildi.

Bu eserler. kitap istinsahında reyhani
yerini alan neshin bu safhada
kazandığı zarafetle eriştiği seviyeyi temsil edebilecek örneklerdir. Bunların mavi
rengin ve altının galip olduğu rümi motiflerden teşekkül eden tezhibi ise Fatih devri kitaplarında en mükemmel örneklerini bulduğumuz sade, zarif, teferruata boğulmayan müstatil başlıkla
rın öncüleri sayılmalıdır.
hattının

Aksarayi'nin adı geçen şairin diğer
eserlerini de istinsah ettiği düşünülebi
lir. Kütüphanelerimiz layıkıyla tarandık
ça onun başka eserlerinin de bulunabileceği tahmin edilmektedir.
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AKSARAYİ, Ahmed
ilk yarısında
eser vermiş
Türk hattat ve müzehhibi.
XV.

L

yüzyılın

Tarihi kaynaklarda hakkında bilgi bulunmayan Aksarayi'nin şahsiyetine dair bilinenleri istinsah ettiği eseriere ve
bunlardaki ferağ* kayıtlarına borçluyuz.

292

~

_j

NiHAD

M.

AKSARAYİ, Cemaleddin
(bk. CEMA.LEDDİN AKSARAYİ) .
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